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Falta de
segurança
provoca morte
de metalúrgico
na Cosmetal

Sindicato convoca
para assembleia da
Campanha Salarial na
sexta, dia 21

Pág. 2

Companheiros (as),
Está começando mais
uma Campanha Salarial e
já podemos sentir que este
ano será uma negociação
difícil. Mas nós sabemos
que a Campanha Salarial
dos Metalúrgicos da CUT
de São Paulo é uma referência para o Brasil.
Mais uma vez convoco
vocês companheiros (as) a
somar forças com o Sindicato e mostrar para os patrões que aqui tem metalúrgico mobilizado e que sabe
muito bem o valor do seu
trabalho.
Este é o momento mais
importante para a categoria,
a Campanha Salarial. Essa
é a hora do trabalhador
mostrar mobilização.
Nesta sexta-feira, dia 21,

Sindicato faz
mobilização
pacífica na
Gerdau
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Bundy perde
na Justiça, mas
não aprende;
demitiu mais 1

Plenária da Federação define
pauta de reivindicações da
Campanha Salarial

Tadeu Italiani
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Condutores
cobram horário
de almoço da
Rio Manso

Direção de Pinda presente na Plenária da FEMCUT/SP que reuniu os 14 sindicatos filiados
Pág. 3

Trabalhadores
da Elfer
conquistam
melhorias na
PLR
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Em Plenária Estatutária
da FEM-CUT/SP, realizada
no último dia 7, dirigentes
dos 14 sindicatos filiados no
Estado definiram as principais reivindicações da Campanha Salarial.
Segundo o presidente da
FEM-CUT/SP, Valmir Marques da Silva, (Biro Biro), as

propostas de direitos novos
vieram das Plenárias Regionais da FEM, ocorridas em
Pindamonhangaba, Matão,
Salto e ABC, e possuem
características do “chão de
fábrica”, ou seja, tratam de
temas essenciais e carências dos trabalhadores no
dia a dia.

será feita uma assembleia
geral na sede do Sindicato
sobre as pautas de reivindicações da Campanha Salarial.
Precisamos mostrar a
união da categoria na busca de um salário dígno e de
avanços nas cláusulas sociais, que também entram
em discussão este ano.
A primeira chamada será
às 17h30 e a segunda às
18h30.
É muito importante que a
categoria marque presença
nesta assembleia.
Também iremos aproveitar o encontro dos trabalhadores para sortear uma
moto zero quilômetro aos
sócios do sindicato.

Renato Mamão, presidente
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Falta de segurança provoca
morte de metalúrgico

Secretaria de Comunicação

Trabalhadores da
Incomisa elegem
Cipa 2013/2014

Divulgação

Posse da nova Cipa da Incomisa para a gestão
2013/2014

Manifestação realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos na portaria da
empresa nesta segunda; protesto já havia sido feito em março
Um metalúrgico morreu
na última sexta-feira, dia 14,
em um acidente de trabalho
na Cosmetal. Uma manifestação na porta da empresa
ocorreu nesta segunda.
O acidente ocorreu às
22h na área da Laminação
da Cosmetal. Elenil da Silva
César faleceu no momento
em que tentava soltar uma
barra que estava travada no
leito de laminação. Uma segunda barra foi lançada pelo
equipamento, bateu na primeira e atingiu o trabalhador
pelas costas.
Segundo relatos, o material incandescente atravessou o seu corpo e o jogou sobre as outras barras
quentes.
O Sindicato dos Metalúrgicos foi acionado pelos tra-

balhadores na madrugada
de sábado. Ainda no mesmo dia, o sindicato acionou
o Ministério do Trabalho e
Emprego e o Cerest de Pinda (Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador).
Na manhã dessa segunda-feira, após manifestação
na porta da empresa, os trabalhadores foram dispensados e o sindicato reuniu-se
com a direção da Cosmetal
para discutir detalhes da investigação.
O acidente ocorreu justamente em uma situação de

risco que já havia sido apontada em fiscalização realizada pelo Cerest e cobrada
pelo sindicato.
Levantamento realizado
pelo sindicato, por meio de
CATs (Comunicado de Acidente de Trabalho) entregues pela empresa, soma
12 ocorrências de acidentes
somente no segundo semestre de 2012.
Elenil da Silva, de 33
anos, era morador da cidade
de Roseira, tinha dois anos
de empresa e deixa esposa
e duas crianças.

Protesto. No dia 21 de março, a categoria já havia feito
uma paralisação para cobrar melhorias na segurança. O
protesto só terminou quando a empresa documentou o
compromisso de corrigir problemas na segurança. Por via
judicial, o sindicato também cobra a reintegração de um
membro de Cipa que foi dispensado irregularmente.

Trabalhadores da Elfer
conquistam melhorias na PLR
Após várias reuniões de
negociação entre Sindicato
e Empresa e uma proposta
rejeitada em assembleia, os
trabalhadores da Elfer conquistaram uma proposta de
PLR mais próxima da realidade da fábrica.
Este ano, que ainda é um
dos primeiros em que a PLR
está sendo paga, já entram
as metas e a PLR está mais
detalhada.
Além de um valor maior
que o de 2012, melhorias
reivindicadas pelos trabalhadores, como mudanças no
índice de absenteísmo e na
regra para atingimento das
metas, também foram con-

Após várias reuniões e uma proposta reprovada,
categoria conseguiu uma proposta satisfatória
quistadas.
O próximo passo é começar a formação da Comissão
de PLR para discussão da
proposta do ano que vem.

Estiveram presentes na
assembleia os sindicalistas
Romeu Martins, Benedito Irineu, João Bosco e Francisco Sampaio.

Os trabalhadores da Incomisa elegeram no dia 14
de maio a nova Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes para a gestão
2013/2014.
Foram registrados 298
votos válidos, que correspondem a uma participação

de 83,94% da fábrica. O
mais votado foi o companheiro Gerson Luis dos Santos, da Expedição, com 43
votos.
O Sindicato deseja a todos uma boa gestão.
Veja no quadro abaixo a
relação dos eleitos.

CIPA INCOMISA - 2013/2014
Titulares
Nome

Votos

Gerson Luis dos Santos

43

Luiz Antonio Guedes Cesário (Luiz Guedes)

37

Erlei Aurelio da Silva

32

Nilton Roberto da Cunha (Rivelino)

28

Dener Christian de Oliveira (Marreta)

27

Suplentes
Nome

Votos

José Juraci da Silva Junior (Juraci)

19

Samuel Tana de Oliveira

18

Anderlei de Paulo

12

José Alves dos Santos (Xororó)

11

Após reivindicações,
Incomisa contrata médico
Após várias reivindicações do dirigente sindical
André Dantis, a Incomisa
contratou um médico do
trabalho e está finalizando
a implantação do ambulatório na empresa.
Há meses a melhoria
era cobrada pelo Sindicato, que também denunciou
a irregularidade ao Minis-

tério do Trabalho e Emprego.
Agora a empresa está
de acordo com a lei que
especifica a contratação
de médico do trabalho na
NR-4 (Norma Regulamentadora), além de três técnicos de segurança no trabalho e um engenheiro de
segurança.

Quadrilha explode caixa
eletrônico dentro de fábrica
Criminosos explodiram
no dia 10 de junho um caixa
eletrônico que fica dentro de
uma fábrica metalúrgica em
Moreira César.
Durante a ação, dois vigilantes foram rendidos. Após

o crime, um dos criminosos
foi detido na Via Dutra.
Outro membros da quadrilha conseguiram fugir de
carro.
O valor roubado dos terminais não foi informado.
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Mete BRONCA
Bundy perde na Justiça, mas
não aprende; demitiu mais 1
A direção da Bundy sofreu mais uma derrota na
Justiça e um funcionário vítima de acidente de trabalho
que havia sido demitido irregularmente foi reintegrado.
Mas, pelo visto, a chefia
da Bundy ainda não aprendeu com os próprios erros.
No mesmo dia que recebeu o oficial de justiça
dispensou outro funcionário
que havia perdido parte do

dedo na prensa.
Mais uma vez ela está
desrespeitando a Convenção Coletiva de Trabalho,
que garante estabilidade de
emprego nesses casos.
Enquanto a direção da
empresa tiver esse pensamento ridículo, mais reintegrações ainda serão realizadas.
Quem planta chuva, colhe tempestade.

O semáforo da Confab na F4
O “trânsito” está muito
ruim na Fábrica 4 da Confab
Tubos.
Tem um semáforo que
nunca fica verde e atrapalha
todo o andamento da produção. Se trata de um encarregado que pensa que é o
dono da empresa.
Os trabalhadores já estão
revoltados com tanta pressão da chefia. É o tempo
todo no cangote do pessoal.
Não dá nem pra respirar.
E o camarada não supor-

QUEM

MANDA
AQUI SOU

EU!

ta ser questionado. Pra tudo
que vão falar, ele vem com
alguma frase do tipo “quem
manda aqui sou eu porque
eu sou o chefe e ponto final”.
Se alguém vai em outra
área resolver assunto de trabalho já vem reclamação do
semáforo. E agora também
fica ameaçando demitir os
trabalhadores.
Isso não é atitude de líder. Se continuar assim, vai
ter congestionamento na
área.

Confab Montagem fecha
acordo da Campanha Salarial
Após mais de dez reuniões e muita discussão, o
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil-CUT
conseguiu uma boa proposta da Campanha Salarial na
Confab Montagem.
A categoria aprovou a

proposta no dia 3 de junho.
Na assembleia também
compareceram os dirigentes sindicais metalúrgicos
Sérgio da Silva (Novelis) e
Vicente Caetano - Serrinha
(Confab Equipamentos).
Além do aumento sala-

rial, a categoria conquistou
um valor fixo de PLR e ainda
uma ajuda de custo para todos os funcionários.
O acordo foi assinado
pelo presidente do sindicato
da categoria, Marco Antonio
Ferreira, no dia 18.

Condutores cobram horário
de almoço da Rio Manso
Os motorisas que fazem
as linhas da Gerdau estão
indignados com a falta de
consideração da Rio Manso.
A chefia está impondo
uma jornada maluca aos
motoristas, que praticamente os obriga a fazer a refeição com as mãos no volante.
Como eles ficam de 10
em 10 minutos rodando entre as áreas levando o pessoal para almoço e janta,
não conseguem tirar o horário de refeição. Acabam co-

mendo um pão ou qualquer
coisa nesse meio tempo.
Como se não bastasse,
os companheiros ainda sofrem na hora de entregar
atestado médico, que sempre são questionados pela
chefia.
E o mais absurdo. Quando os motoristas são escalados para fazer turismo no
final de semana, a diária
não é paga como deveria.
A chefia da Rio Manso
trata esse trabalho como se
fosse um bônus para o funcionário. É trabalho do mes-

mo jeito e deve ser pago
como tal. Estamos juntos
com os companheiros do
Sindicato dos Condutores
do Vale do Paraíba-CUT e
eles também não são de
brincadeira.
Se isso não mudar, os
trabalhadores da Rio Manso darão o seu recado para
a empresa.
E nós, Metalúrgicos,
também cobrados da direção da Gerdau que cobre
da Rio Manso um tratamento de mais respeito com
seus funcionários.

Aqui o trabalhador não tem trava na língua.
Você viu que está errado, mande a sua bronca:

imprensa@sindmetalpinda.com.br
Mantemos sigilo absoluto. Pode confiar.

Sindicato discute PLR com
direção da Novametal
A direção do Sindicato
recebeu na tarde de sexta-feira, dia 14, a diretoria da
Novametal para tratar do pagamento da PLR.
Há meses essa reunião
vinha sendo reivindicada
pelo Sindicato e pela categoria.
Há meses também a produção se mantém em alta,
sempre superando meta. E
a chefia tem a cara de pau

de dizer que está estocando,
que a venda está baixa.
Queremos o que é nosso. Um valor justo de PLR.
Os trabalhadores também reivindicam a implantação do sábado sim, sábado
não e aumento no valor do
visa-vale.
A eleição da nova comissão de PLR já está sendo
definida. Saiba mais detalhes na próxima edição.

Novelis: Centro de Coleta ou
Escravidão?
Além dos operadores do
Centro de coleta da Novelis
terem o teto mais baixo da
fábrica, as condições de trabalho são péssimas.
Eles carregam e descarregam fardos de alumínio nas caçambas com as
mãos.
Uma caçamba tem em
média 28 toneladas, que os
companheiros descarregam

no braço.
Por que em uma área
que rende milhões, os operadores têm que trabalhar
sem segurança?
Como que colocam pessoas para trabalharem nessas condições? Será que
tem mapa de risco nessa
área?
A chefia ganha prêmios e
a segurança, onde está?

Gerdau: Acúmulo de função
no Forno de Bobinas
A chefia da Gerdau continua fingindo que a segurança no Forno de Bobinas
está as mil maravilhas.
Já começa pela competência do facilitador, que
sabe que o funcionário
não pode fazer duas funções, mas continua insis-

tindo.
Na hora que o funcionário se machucar, aí ele
tira o rabinho dele da reta
e finge que não sabia.
Acorda aí senhor diretor, é desses incompetentes que você precisa para
administrar a empresa?

Sindicato continua
negociação de PLR na Bundy
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos continua
em negociação com a chefia
da Bundy sobre a proposta
de PLR.
Antes das férias coletivas, no dia 14 de maio os
trabalhadores atrasaram a
entrada do turno em protesto à demora da empresa em
dar andamento nas negocia-

ções.
Se não houver avanço
nas negociações, os trabalhadores com certeza irão
cruzar os braços.
O Sindicato também continua cobrando que a empresa melhore a segurança nas
grampeadeiras que ainda
funcionam por pedal e não
por sensor.

Categoria conquista plano
médico na Cosmetal
Os trabalhadores da
Cosmetal conquistaram a
implantação do Convênio
Médico. A assembleia que
aprovou a proposta da Saúde Bradesco ocorreu dia 7
de junho e o convênio estará
em vigor em julho.
De acordo com o dirigen-

te sindical Luciano Tremembé, o plano médico é uma
conquista da categoria e faz
parte da pauta de reivindicações, assim como as melhorias de segurança e o plano
de cargos e salários, que há
meses são cobradas pelo
Sindicato.
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Sindicato faz mobilização
pacífica na Gerdau

CUT ocupa Câmara
contra projeto
que aumenta a
terceirização

Luiz Carvalho

Direção do Sindicato conversa com a categoria sobre os problemas que
ocorrem no chão de fábrica e também sobre a Campanha Salarial
O Sindicato dos Metalúrgicos realizou uma mobilização na portaria da Gerdau
na sexta-feira, dia 14 de junho.
O ato reclamou problemas do chão de fábrica e
também iniciou as mobilizações pela Campanha Salarial deste ano.
De forma pacífica, sem
nenhum conflito e sem nem

prejudicar o trânsito no local,
o Sindicato conseguiu entregar o boletim informativo e
falar aos trabalhadores.
O Sindicato sempre busca não prejudicar ninguém.
O nosso objetivo é unicamente a conquista de melhorias para os trabalhadores.
O esforço de organização da direção do Sindicato

possibilitou que isso ocorresse.
Isso também é prova de
que os trabalhadores da
Gerdau estão mobilizados,
e é justamente essa união e
confiança que serão necessárias para conquistar uma
proposta digna nessa Campanha Salarial.
Sindicato somos todos
nós, com um único ideal.

Direção continua plano de
Reestruturação do Sindicato
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos está dando andamento ao Plano de
Reestruturação da entidade. Já foram iniciadas as
obras que irão duplicar, de
cinco para dez, o número
de quiosques no Clube de
Campo, no Ribeirão Grande. Uma sala para guardar
equipamentos também está
sendo construída.
A Colônia de Férias de
Ubatuba também está recebendo nova pintura e obras
de conservação.

Com a sala tomada por
militantes da CUT, os parlamentares da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) resolveram na
no último dia 11 adiar para
9 de julho a votação do Projeto de Lei 4.330/2004, que
regulamenta a terceirização.
A decisão é mais uma vitória das centrais sindicais.
Pela manhã, em reunião
com o governo federal, ficou
acertado que o Executivo irá
dialogar com parlamentares
e empresários para construir
uma mesa quadripartite de
negociação capaz de definir
uma proposta consensual.
Para os trabalhadores, o

projeto de autoria do deputado federal Sandro Mabel
(PMDB-GO) e relatoria do
também deputado Arthur
Maia (PMDB-BA) representa um imenso retrocesso, ao
permitir a terceirização na
atividade-fim da empresa –
a principal –, possibilitando,
assim, que atue sem qualquer funcionário contratado
diretamente.
Além disso, praticamente extingue a responsabilidade solidária, aquela em
que a tomadora de serviços fica responsável por
quitar obrigações trabalhistas não cumpridas pela terceirizada.

Plenária da CNM debate
política industrial do Brasil
Construção de mais cinco quiosques no Clube
de Campo já foi iniciada

Sindicato participa de audiência sobre
tratamento para dependentes químicos
O Sindicato dos Metalúrgicos participou de Audiência Pública na Câmara
Municipal para tratar das
diretrizes de implantação de
uma Casa de Recuperação
para Dependentes Químicos em Pindamonhangaba,
no dia 12 de junho.
A audiência contou com
a presença de autoridades
do município e da região,
bem como da cidade con-

Mobilização adiou a votação do Projeto de Lei
que é um retrocesso para os trabalhadores

siderada modelo para o tratamento de dependentes
químicos, Presidente Prudente, que possui a casa de
reabilitação Instituto Mariana
Braga.
“Nossos jovens têm se
perdido muito facilmente,
isso é uma realidade. Mas o
apoio, que começa em casa,
deve também ter prioridade
no serviço público”, destacou o Promotor de Justiça

de Presidente Prudente, Dr.
André Felício Tuffy, um dos
fundadores do instituto.
Além de autoridades, o
missionário Dunga, da Canção Nova, também compareceu.
O vice-presidente do sindicato, Romeu Martins, e o
diretor de Política social, Vicente Caetano, o “Serrinha”,
estiveram presentes na audiência.
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A política industrial brasileira estará no centro das
discussões da Plenária Estatutária da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos
da CUT (CNM/CUT), que
acontecerá nos dias 19 e 20,

em São Bernardo do Campo
(SP).
O evento reunirá cerca
de 150 pessoas de todo o
país, que debaterão as propostas dos trabalhadores
sobre o tema.

CUT inaugura nova sede do
Vale do Paraíba em São José
No dia 21 de junho a CUT
irá inaugurar sua nova sede
do Vale do Paraíba, em São
José dos Campos.
O novo local será no en-

dereço Rua Coronel José
Monteiro, 758, no centro da
cidade.
O telefone para contato é
(12) 3913 1367.

Convênios

Academia D1 Fitness - Prof. Dante

10% de desconto para sócios
Av. Física, Aeróbica, Alongamento, Condic. Físico, Gin.
Localizada, Jump, Ritmos (Axé/Forró), Pilares de Solo
Musculação, Running, Step / Horário: das 6h-22h
Rua Exp. Marcelino Machado Moreira, nº 87, Alto do
Cardoso (Atrás da Vinil). Telefone: (12) 3527-6599
academia.d1fitness@yahoo.com.br

